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О ПРЕДНОСТИМА ЖИВОТА У НОВОМ САДУ: 
МИШЉЕЊЕ СТАНОВНИКА ВОЈВОДИНЕ1 

 
У раду се истражује однос грађана Војводине према животу у Новом Саду. 

Услови сваковрсног и снажног преображаја нашег друштва у последњих петнаест 
година, довели су и до промена значења центра и периферије. При томе се унутар 
насеља обликује живот који по многим својим структурним карактеристикама 
обележава тегобна свакодневица. Управо обележја квалитета свакодневног живо-
та “производе” слику о месту бивствовања и чине претпоставку за одлазак негде 
другде. Како је познато да су у дугом периоду, у пирамидалној мрежи градова каква 
је стварана у Војводини, хијерархијски односи управно-административног, економ-
ског, политичког и културног карактера формирани и одређени вредносни системи, 
овом приликом је проверено до које мере су они успели да се одрже. Емпиријски је 
тестирана хипотетичка предност живота у Новом Саду у односу на друге градове 
у Србији. Добијени резултати говоре о све снажнијем утицају градских насеља на 
укупан квалитет живота у Војводини али истовремено и на изузетно снажан ути-
цај Новог Сада. Такође је утврђено да код становника Војводине постоји значајно 
затварање у односу на остале градове у Републици. 

Кључне речи: градови, Војводина, Нови Сад, квалитет живота, свакодневица 
 

Свакодневни живот преставља једну од трајних тема у социолошком 
трагању за облицима и квалитетом друштвеног живота. Колико је тешко 
одредити референтни оквир за социолошка истраживања у чијем центру се 
налази свакодневни живот, толико је нереално очекивати да се дође до 
“заокруженог” сазнања о свим облицима и универзаним значењима квалитета 
друштвеног живота. Вечито трагање, које свакако није само особина социо-
лошког послеништва, представља унапређење сазнања о размакнутости гра-
ница у које (би требало) да могу да се сместе све различитости друштвеног 
живота.  

Чињеница је, међутим, да “спуштање нивоа” рецепције друштвеног жи-
вота на раван свакодневице јесте mоdus vivendi социолошке стварности. То је 
ниво са ког се најбоље види укупна друштвена стварност и с ког је могуће 
поћи у многим трагалачким правцима. То је, уосталом, добро познат социо-
––––––––––––– 

1 Рад представља један део резултата који су настали 2005. године у оквиру 
Истраживачког пројекта Министарства за науку и технологију Републике Србије 
“Социолошки аспекти мултикултуралности и регионализације и њихов утицај на 
развој АП Војводине и Републике Србије”, на Одсеку за социологију Филозофског 
факултета у Новом Саду.  
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лошки пут којим и овом приликом покушавамо да допремо до одговора на 
питање за који смо посебно заинтересовани: До које мере квалитет живота у 
конкретној урбаној средини има утицаја на везивање појединаца баш за ту 
средину?2  

Интересовање за појам свакодневног у социологији појављује се у некој 
врсти таласа, по свој прилици у зависности од квалитета тока друштвеног 
живота. У такозваним прелазним временима када се душтвени живот “нуди” 
истраживачима због својих снажних промена, појачава се и интересовање за 
његовим структурним променама. То не мора обавезно да буде неки истак-
нути врх на амплитуди друштвених промена, већ и такво стање друштвене 
умртвљености до које може да дође у тренуцима наизгледног друштвеног 
благостања. Сетићемо се да је један талас интересовања за свакодневно, који 
је оставио великог трага у социологији 20. века, онај који је наступио са 
“неомарксистичких” позиција у идејама А. Хелер и А. Лефевра. Такође знамо 
да је њихово (и не само њихово) интересовање почело да се промаља у 
времену глобално интензивних друштвених промена; у земљама развијеног 
капитализма, подједнако као у оним у којима је врхунио комунистичко-
социјлистички експеримент. Оно што се у свакодневном животу појављивало 
из колоплета професионалног живота, породице и доколице, често је пред-
стављало конгломерат разноврсних поступака чије порекло није увек могло 
да буде директно адресовано. То само говори до које мере је свакодневно 
”производ” сложених друштвених односа. Уколико се томе дода и адјектив 
урбаног, ствари уместо да се типолошки поједноставе, вишеструко се умно-
жавају. То није неочекивано када се зна да данашњу урбану стварност и 
напосе свакодневни живот, све снажније и у све већој мери прекрива мрежа 
урбаних значења. “Анализа бројних и разноврсних појава из градског сва-
кодневног живота мора бити повезана са животом градског колективитета у 
његовој целини, с његовом организацијом, његовим функционисањем и са 
његовим колективним динамизмом.”3 

Упоредно с појмом свакодневног живота али не као његова изведеница 
већ као сама субстанција, јавља се квалитет живота. Мада живот, наравно, 
није само свет материјалног, управо преко материјалног најчешће се поку-
шава да одреди квалитет живота у граду, те да се на тај начин створи основа 
са које се пореде поједини градови. То је веома згодна али недовољно ква-
––––––––––––– 

2 Овде је свакако потребно имати у виду резултате претходних истраживања када се 
на репрезентативном узорку на територији Војводине, посебно у градским насељима, 
утврђивало до које мере су грађани везани за конкретна насеља, те какаве су њихове 
аспирације у погледу сопственог места у урбаној будућности. Резултати тог исраживања 
објављени су у: Pušić, Lj. (2003): “Jedna dilema stanovnika Vojvodine: ostati ili otići”, 
Sociologija, Vol. 45, nо. 2, 141-154. Како тема којој овде приступамо у значајном делу 
произлази из поменутог истраживања, то ћемо се на те резултате позивати у мери која је 
неопходна да би се боље разумела стварност градоживљења у Војводини. 

3 Вујовић, С. (1997): Град у сенци рата, Нови Сад,Прометеј, 25. 
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литетна социолошка платформа. Једнако као што нас овом приликом неће 
превише занимати ни стилови живота.4 

*        *        * 

Приликом анализе, у овом случају за нас врло важног питања о задовољ-
ству грађана животом у својим насељима, суочавамо се са немогућностима да 
добијене резултате упоређујемо са неким сличним. Наиме, ово истраживање 
одвијало се у “гротлу транзиције”, када су прагови квалитета живота пос-
тављени на веома склиско тле наглих и снажних друштвених промена. У 
неким другим околностима мање драматичних промена, целокупна конструк-
ција квалитета живота нужно би имала различита одређења. Тада је целоку-
пан прилаз проблему методолошки знатно јаснији, те се квалитет живота 
аналитички консеквентно може пратити у економској, политичкој, културној 
или каквој другој сегментираној сфери. Већ и сама изгледност на бољитак 
код људи ствара позитивну слику о вредностима које се друштвено произ-
воде, те се и елементи квалитета живота “слажу” у аналитички јасан мозаик. 
У ове елементе свакако спада економска сигурност (питања радног места, 
могућности сервисирања трошкова живота, улагање у трајна добра, школова-
ње, социјална сигурност и слично); политичка извесност попут политичке 
рутине, демократска начела организације и функционисања друштва, по-
литика локалне заједнице која функционише на добробит исте те заједнице и 
без потребе да грађани у њој нужно партиципирају и слично, па све до мера 
политичке стабилности која (може да) се односи на мир у региону и у сопст-
веној средини; културни подстицаји за развој културе у друштву и слично, 
све до могућности да се свакодневни живот не оптерећује непотребним инси-
стирањем на космополитизму или вулгарном локализму и традиционализму. 
Изгледност о достизању доброг друштва, како би то рекао Џ. К. Галбрајт5 или 
––––––––––––– 

4 Овом прилико трудимо се да одолимо заводљивости истраживања стилова живота, 
не би ли се боље упознао начин живота појединих група или слојева, с обзиром да њихова 
контекстуална раван није у могућности да препокрије градску укупност. За нас животни 
стилови нису одлике модернитета као, на пример код Чејнија.(Чејни, Д. (2003): Животни 
стилови, Београд, ЦЛИО.), премда их разумевамо и као резултате оних околности које су 
настале са рецентном урбанизацијом и индустријализацијом. У нашем случају могли 
бисмо чак говорити о немогућностима да се одређене преференције начина живота задо-
воље у одређеним срединама. Насеље је веома важан оквир унутар кодг се задовољавају 
људске потребе. Или, како би то рекао Аристотел, људи и долазе у градове да би живели 
бољим животом. Отуд би и “мерење” предности које евентуално Нови Сад има у односу 
на друге градове, могли посматрати као (не)могућности да су њему остваре одређене 
преференције становништва. Стилови живота више ће нас занимати само у оном делу у 
коме се пажња обраћа на одређене структурне промене становника. Један од најкомпле-
тнијих приказа значења свакодневног живота код нас дат је у: Спасић, И. (2004): Социо-
логија свакодневног живота, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. 

5 Галбраитх, Ј. К. (1997): Добро друштво: хумани редослед, Београд, ПС “Грмеч”. 
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пристојног друштва, како би то рекао А. Маргалит6, често је пут ка “досад-
ним” друштвима. Свест о томе да друштвену стварност овде обележава сва-
коврсна разделница између сасвим урушеног и сасвим неизграђеног друштва, 
упућује нас на тоталитет промена, што знатно отежава и приступ пондери-
сању квалитета живота. Дакле, питање квалитета живота у једној (насељској) 
заједници и произилазеће погледање на неку другу (насељску) заједницу као 
место могуће бољег живота, “чита” се из мозаика који гради свакодневни 
живот. Његово препознавање у конкретном друштву и посебно на локалном 
(насељском) нивоу нужна је претпоставка да ће се боље разумети и облици и 
квалитет друштвених промена. Чини се да без емпиријских истраживања или 
бар без суме релевантних и актуелних података, социолошко и аналитичко 
око, ма колико широко било отворено, није довољно.  

Сва досадашња истраживања која су рађена код нас говоре да су изузетно 
нагле и по карактеру одвијања изузетно днамичне друштвене промене 
изазвале низ квалитативних промена, јасно уочљивих у односу на квалитет 
живота и структуру свакодневног живота.7 Времена у којима “ништа није 
исто као пре” људи су овде често доживљавали врло драматично. Политичка, 
економска и културна стварност, као преплет пре него свака за себе, пред-
стављају референтни оквир унутар ког се кретала сума свих друштвених 
промена и основу у конструкцији свакодневног живота. Политички и свако-
врсни други распад земље створили су друштвену климу у којој појединац 
више није у стању да пронађе стабилан ослонац. Плурализам политичког 
живота и миметика демократије пресудно су утицали на неминовно, макар 
пасивно учествовање у политици. Уместо да политика постане досадна у 
мери професионалне рутине, појединац је поново и не својом вољом пос-
тављен у позицију хомо плитицуса. То свакако није атмосфера у којој се 
може да се “производи” свакодневица која води ка пристојном друштву. 
Напоредо са политичким променама су и економске (заправо суштински и 
трајно спрегнуте) које су непосредно још снажније утицале на обликовање 
квалитета живота грађана. Његов живот одвијао се у светлу: (а) Хаотичне 
приватизације у којој је он немоћни посматрач отимања дојучерашњег дру-
штвеног власништва од стране старе и нове политичке и економске номен-
клатуре; (б) Снажног економског раслојавања у коме је немоћни посматрач 
економског богаћења “сналажљивих” појединаца и сопственог осиромашења; 
(ц) Организационе и функционалне демонтаже институција које представ-
љају сервис сваког иоле пристојног друштва (школства, здравства, војске, 
полиције, социјалног старања, правосуђа…); (д) Промена готово свих кул-
турних образаца који учествују у профилисању друштвеног живота.  

––––––––––––– 
6 Маргалит, А. (1998): Пристојно друштво, Београд, Радио Б92. 
7 Овом приликом с добрим разлозима имамо у виду врло квалитетна и систематска 

истраживања о друштвеним променама у Србији која су спроврдена у оквиру Института 
за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду. 
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Једна друга важна линија раздвајања која помаже да се боље разумеју 
рефлексије друштвених промена, произилази из еколошких типова станов-
ништва. Чак и у друштвима у којима се статистички не исказује сеоско и 
градско становништво (што је, како је познато, веома тешко јер је чешће реч 
о спајању и преплитању карактеристика), типолошки постоје два еколошка 
типа становништва. Дихотомија градско-сеоско у свим друштвеним проме-
нама доживљава своје нове облике и вредности. Због тога знатан део социо-
лошког трагања за квалитетом живота обележава управо овакав начин 
посматрања. Када се данас с добрим разлозима каже да свет коме припадамо 
дефинитивно постаје урбан, то се не односи само на статистички исказ о 
распореду становништва које обитава у градским и сеоским насељима, одно-
сно на степен урбанизованости одређене територије. Степен урбанизације 
најчешче се користи као дескриптивно помагало не би ли се истакле остале 
карактеристике одређеног друштва. Начин живота, у социологији пре свега, 
разумевамо као садржај којим се исписују квалитативни атрибути појединих 
друштава. Отуд и када говоримо о градском и неградском становништву, 
покушавамо да пронађемо места њиховог сусретања и значења њиховог 
преплитања. Корак више у социолошком приступу је да се контекстуализују 
апологије сеоског и градског начина живота; поготово када се становање 
узима као референтни оквир. Услови становања у којима се варирају еко-
номски, морални и психолошки аспекти треба(ло би) да покажу до које мере 
и на који начин се ова два еколошка типа насеља и из њих произилазећи 
начини живота разликују.8 Ствари по свој прилици нису тако једноставне и 
ово пре видимо као један експериментални модел него као пут сазнавања о 
сличностима и разликама између градског и сеоског. Чињеница је, међутим, 
да је управо у сектору становања најчешће могуће “прочитати” базичне узро-
ке за дефиницију квалитета живота у конкретној средини. Начини становања, 
облици становања, долазак до стана, вредности и аспирације појединаца у 
знатној мери обликују друштвену свест појединаца и по функцији које имају 
у конструкцији квалитета живота знатно превазилазе свет човекове приват-
ности. Проблеми становања су у “колекцији” општих проблема друштва и 
вероватно постоје још од времена у коме је човек прихватио потребу за згус-
нутим, колективним и хетерогеним начином живота, односно од када је град 
постао природни оквир његовог живота.  

Шта би то могло да представља друштвени оквир унутар ког се крећу чи-
њенице и представе о начину живота у нашим градовима и што нас води 
конструкцији квалитета живота? Са сломом комунистичко-социјалистичко-
самоуправног пројекта нестао је и институт добијања станова. Знано је да је 
једно од највреднијих егзистенцијалних добара – стан, могао да се добије 
углавном захваљујући богатству појединих друштвених предузећа (при чему 

––––––––––––– 
8 Видети, на пример: Рејмон, Мари-Женевјев (1977): “Идеологије становања и 

супротност град-село”, Култура, бр. 30, 147-170. 
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је њихово богатство најмање зависило од способности радника), с једне 
стране, и позицији у управљачким или партијско-самоуправним структурама 
оних који су њима фактички управљали, с друге стране. Све то утицало је да 
се створи једна од најснажнијих подела у друштву. Привилегија добијања 
стана реализовала се у градовима, управо тамо где је био и највећи број оних 
који са тим нису могли да рачунају. (Појава планског и ситематског подва-
јања грађана на речени начин никада до сада није расветљена у нашој социо-
логији. Тако би се могао стећи утисак како је реч о сасвим “обичној” и со-
циолошки нерелевантној појави, што је далеко од истине. Коначно, све да је и 
тако, морало би да постоји интересовање за питања друштвених вредности у 
текућој пракси где “добијање друштвеног стана на коришћење”, како је то 
било у идеолошкој држави, практично више не постоји. Али уместо тога још 
увек постоје друштвене привилегије оних који представљају какву-такву 
политичку елиту и који се користе разним врстама “допуштених махинација”; 
најчешће тако да стан који је добијен на привремно коришћење откупе а 
затим исти тај стан препродају по знатно вишој цени.) У реченом друштве-
ном амбијенту који је трајао деценијама, у квалитет живота грађана улазила 
је и димензија друштвене неправде која никада није исправљена. Стварност у 
којој се држава појављује као промотор две врсте становника – оних којима је 
било омогућено да бесплатно станују и оних који су за то марали да зараде 
или пак да се снађу на други начин, добила је своју циничну варијанту у 
такозваном “откупу друштвених станова”, с краја осамдесетих година прош-
лог века. Они који су били у повлашћеној групи “добитника друштвених 
станова” само су у време пројектоване и контролисане хиперинфлације, 
бесмислено малим новчаним улагањима у откуп станова, капитализовали свој 
привилегован статус. Поново је квалитет живота у граду добио једну потпуно 
нову димензију, односно подвојене грађане. У “мерењу” квалитета живота (и 
уз сва сазнања да да је реч о сложеном и надасве неконзистентном понде-
рисању критеријума који би у томе требало да се нађу) јавља се субјективно 
осећање прикраћености оних који и данас морају да се сналазе не би ли 
остварили своје право на град а да при томе нису у стању да баштине “право” 
за кров над главом из дојучерашњег система. Јасно је да се оваква клима 
социјалне неједнакости одсликава и у потоњој друштвеној стварности. Скоро 
15 година након прве велике илузије о праведној приватизацији, а која је 
започела управо у градовима и то у сектору становања, потомци оних који су 
остварили речене привилегије, налазе се на далеко неповољнијим стартним 
позицијама за освајање свог “права на град”. 

Радикална организациона, функционална и вредносна друштвена преком-
позиција оставила је снажан просторни отисак, на многе начине најјасније 
видљив управо у градовима. Просторна диференцијација као директан исказ 
социјалне сегрегације у виду заузимања елитних локација и изградњи над-
стандарно великих и луксузно опремљених зграда за становање и једнопо-
родичних кућа, још више је раслојила представе о квалитету живота. Тако је 
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један, иначе веома комплексан и аналитички не сасвим речит појам, добио 
различите власнике. Некоме је квалитет живота у граду, чињеницом о ново-
стеченој позицији у српском облику економске и политичке елите, побољшан 
а великој већини становника је остао исти или се због прве групе, смањио. 

У минулом периоду градови у Војводини претрпели су велике преобра-
жаје не само унутар свог друштвеног бића, већ и у физичкој физиономији. 
Након замирања станоградње која је настала са снажном друштвеном кризом 
деведесетих година прошлог века и пропашћу великих друштвених предузећа 
из области грађевинарства, при самом крају века почела је да се промаља 
“транзицијска грађевинска ренесанса”. Поново је на градску сцену ступила 
изградња колективног вишеспратног становања али сада у маниру хаотичног 
и, како се намах поверовало, “тржишног урбанизма”. Физички изглед готово 
свих већих градова у Војводини претрпео је радикалне промене. Појава мно-
штва малих повремених и привремених инвеститора, који по правилу и свом 
походу на профит не познају категорију општеградских интереса, затим нес-
танак ауторитета урбанистичке делатности и архитектонски волунтаризам – 
учинили су да се квалитет живота, посматран кроз уређеност физичког про-
стора, изузетно смањи. Како је реч о променама које имају трајни карактер, 
то се може очекивати да прилагођавање на нова “правила” раз-градње града 
постану дуг и сложен процес. На жалост, код нас се још увек не приступа 
истраживањима која би требало да расветле ову појаву већ се она прати са 
дистанце у немогућности да се уђе у њену узрочну димензију. Заправо, само 
сазнање да разграђен систем вредности онемогућава да се успостави било 
какав систем пристојног друштва у коме би демократске институције требало 
да чине његову окосницу, представља отклон за иоле озбиљнији истражи-
вачки “напад” на постојеће стање. 

Надаље, просторна дистрибуција градских садржаја и функција и даље је 
последица снажног утицаја успостављеног система вредности. “Транзициј-
ска” просторна диференцијација има сва обележја наслеђене социјалне сегре-
гације са додатно петрификованим могућностима промена. Унутарградска 
просторна покретљивост у нашим градовима никада није била велика. У 
поређењу са том појавом у градовима развијених средина она је практично 
била занемарљива. Једном изграђен или још чешће “добијен” друштвени стан 
везивао је њихове кориснике за локацију – део града у коме су се затекли. У 
“предтранзицијском периоду” чак су и формално-правне могућности за про-
мену места становања биле отежавајуће. Међутим, оно што је након периода 
социјалистичке филозофије и праксе становања наступило, било је квалита-
тивно ново, при чему су поједине социјалне групе још снажније усидрене у 
затеченим деловима града. Када су захваљујући откупу друштвених станова и 
формално постали власници станова, сиромашнији слојеви су врло брзо схва-
тили да су им шансе за промену локације или услова становања унутар града 
још мање него пре. За многе становнике капитализовање станова значило је 
да су потребна знатна додатна новчана средства не би ли се унутар града 
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променило место становања. С друге стране, све врсте спекулација с капита-
лизованим вишком стамбеног простора и даље су остале легализоване. За 
велики део становништва целокупан друштвени амбијент није био подстица-
јан за велике подухвате у мењању начина живота. И у овом сегменту “тран-
зиције” они су добили потврду о сопственом губитништву. Сразмерно томе 
могу се разумети и одговори наших испитаника о квалитету живота у вој-
вођанским градовима и њиховом односну према Новом Саду као највећем и 
најразвијенијем центру у Покрајини.  

*        *       * 

Може се сматрати да је, на неки начин, истраживање које је започето 
2003. године “тражило” додатне одговоре. Тада смо утврдили да би чек 36,9% 
испитаника у Војводини, уколико се укаже прилика, напустило место сада-
шњег боравка. Тако значајан удео оних који су спремни да се “помере” из 
места свог боравка говори да је морао постојати неки објашњив сет разлога. 
Тада смо утврдили да су знатно израженији “пусх” него “pull” ефекти. Трајна 
друштвена криза у основи је највећег дела незадовољства животом у овој 
средини; знатно више него што је реч о конкретном незадовољству животом 
у одређеном насељу. Слаба просторна покретљивост становништва у нека-
дашњој Југославији, убрзаним и сваколиком пропадањем друштва као и 
стварношћу коју је обележио рат, стврили су сасвим другу слику о традицио-
налној везаности становника за место свог боравка. Од оног дела становни-
штва које је спремно на покретање, највећи део се не би ни задржавао на 
овим просторима (43,9%), већ би најрадије емигрирао у иностранство. Ви-
дели смо да се главни мотиви групишу око елемената економске природе. 
Овакве аспирације граде представу о својеврсној друштвеној драматици за 
коју, извесно је, нико превише не мари. Један други тад уочен тренутак чинио 
је пролегомену за нашу потоњу заинтересованост за квалитет живота станов-
ника Војводине. Наиме, следећи одговор по фреквентности (28,2%) указује да 
би навећи број оних који остају у земљи али су спремни на променау места 
боравка, своју нову адресу радо видели у Новом Саду а тек потом у Београду. 
(9,2%). То значи да још увек постоји снажна магнетичност Новог Сада а да 
Београд и није пожељна дестинација. У овом тренутку ми још увек не знамо 
да ли су јаче силе привлачења које се емитују из главног града Покрајине или 
пак оне силе које становништво “терају” из насеља у којима тренутно или 
одувек бораве.  

Овом приликом је основу нашег истраживања представљао одговор на 
питање: Да ли, по вашем мишљењу, живот у Новом Саду, у односу на друге 
градове у Србији, има предности?” 
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Табела 1: Да ли, по вашем мишљењу, живот у Новом Саду, у 

односу на друге градове у Србији, има предности? 
 

 Фрекв. % 
да 215 61,4 
не 79 22,6 
не знам 56 16,0 
укупно 350 100,0 

 
 
Наша интересовања ишла су у два правца. Првом, да резумемо ко се то и 

због чега одлучио на одговор који афирмише живот у Новом Саду и који је 
доминантно заступљен и другом, да сазнамо каква би могла бити објашњења 
нешто више од петине испитаника који у животу у Новом Саду не виде 
никакве предности. Како је истраживање спроведено на целокупној терито-
рији Војводине, пошли смо од претпоставке да највећи број испитаника има 
одређена сазнања о самом Новом Саду. Чињеница је да Нови Сад представља 
не само највећи град у Војводини већ и да сви показатељи о његовом расту и 
развоју указују на моноцентрични развој Покрајине. Премда следећи већи 
градови у Војводини слове као регионални центри (Суботица, Зрењанин, 
Панчево, Сремска Митровица, Кикинда и Сомбор) једино Суботица конс-
тантно учвршћује свој значај у Северно-Бачком делу Покрајине. С друге 
стране, претпоставка је да људи ван Новог Сада и регионалних центара имају 
осећање о потиснутом значају хијерархијски нижих насеља градског карак-
тера, поготово у свом непосредном окружењу. Надаље, наше интересовање 
није се ограничило само на евентуалне предности живота у Новом Саду у 
односу на Војводину, већ и на остале градове у Републици.  

Познато је да је Војводина била веома интерсантно имиграционо подру-
чје, без обзира да ли је реч о унутрашњим или спољним, односно добровољ-
ним или присилним. Тако је било после Другог светског рата, после ратова с 
краја 20. века али и у периодима мира. Од око 2/5 испитаника које су досе-
љени у место садашњег боравка четвртина њих верује да живот у Новом Саду 
подразумева одређене предности. Код староседелаца то мишљење је још 
израженије (37,1%). Очекивано је то што највећи број испитаника баш из 
Новог Сада дели овакво мишљење, заједно са становницима мањих, углавном 
сеоских и приградских насеља али изненађује да се њима придружују и 
становници већих градова попут Зрењанина, Сомбора, Суботице и Панчева. 
То би могло да значи да и становници осталих градова препознају предности 
Новог Сада, односно да примарно урбано искуство има утицај на разумевање 
квалитета живота и у другим, “конкурентским” урбаним срединама. У једном 
другом, свеобухватнијем истраживању утврдили смо да становници Суботи-
це, Сомбора и Новог Сада на сличне начине виде величину својих градова. 
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Доживљавање величине града, иако веома интернализовано, пружа могућ-
ност да се утврди како грађани доживљавају градску средину. Генерални 
закључак могао би да гласи: Војвођани своје градове доживљавају ка средње 
у погледу величине, што би се могло превести као градове у којима је је 
могућ квалитетан живот. Свој град тако доживљава 63,1% Новосађана, 67% 
Суботичана и 60% Сомбораца. Друго по заступљености је мишљење Ново-
сађана да је њихов град велики и мишљење Сомбораца да је њихов град ипак 
мали. Готово нико од испитаника није свој град доживео као превелик.9 Без 
намере да овом приликом расправљамо на тему оптималне величине града, 
стаћемо на позицију да је најприхватљивија она величина града за коју њего-
ви становници сматрају да им омогућава угодан живот; ма шта једно и друго 
значило. Подаци из ова два истраживања, премда на изглед различити, запра-
во нису у супротности: Испитаници који живе у већој урбаној средини (овог 
пута у Новом Саду), виде у њој неке специфичне предности. Оне би, између 
осталог, могле да се налазе у сектору културне понуде. Међутим, тада смо 
утврдили да је највећи број испитаника само делимично задовољан квали-
тетом садржаја културе у свом граду а да то задовољство расте пропорцио-
нално величини града. Другим речима, већи град омогућава већи избор свега, 
па и садржаја нематеријалне природе којима се означава квалитет живота. 
Знајући да културне потребе грађана у времену наглог пропадања друштва 
бивају драстично редуковане и свакако нису од примарног значаја за мерење 
квалитета живота, постављамо питање где се оне налазе у овом тренутку. 

Премда истраживањем није било предвиђено да се испитаници изја-
шњавају о разлозима који су их руководили да Новом Саду дају предности у 
односу на живот у другим градовима у Србији, забележени су и такви 
одговори. Готово сви они могу да се групишу око преимућства које (би тре-
бало) да произилази из његове величине, односно: “већи је град”, “у њему су 
веће могућности за посао”, “оптимална величина а све има”, “све је по мери” 
и слично. За нас је, међутим, интересантније да утврдимо због чега испи-
таници не мисле о Новом саду као о граду са предностима.10 Генерално, све 
добијене одговор на “отворено питање” могуће је сврстати у неколико група: 
(а) Проблем величине: “Нови Сад је већи и лошији”, “превише људи”, “без 
инфраструктуре за толики број људи”, “пренасељен”, “све више личи на 
Београд”, “гори је од Зрењанина – има више људи”, “постаје други Београд”, 
“све је већи и загушенији”, “превише се људи окренуло ка Новом Саду” и 
слично. И поред тога што Нови Сад спада у градове “средње величине” (при 
чему нисмо сигурни у одрживост оваквог статистичко-дескриптивног поку-
––––––––––––– 

9 Пушић, Љ. (2003): “Урбани центри у Војводини: сличности и разлике”, у: Пушић, 
Љ. (ур.), Урбана култура: основа одрживе мултикултуралности, Нови Сад, Специјали-
стичке Академске Студије и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета, 
267.  

10 Анкетним упитником било је предвиђено да испитаници, уколико сматрају да 
Нови Сад нема предности, имају могућност да дају и свој коментар због чега тако мисле. 
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шаја да се град дефинише а који је у социологији “позајмљен” из урбане геог-
рафије) са скоро 250.000 становника, многи грађани Војводине га дожив-
љавају као непримерено велики. (б) Проблем безличности: “исто је свуда”, 
“сваки град је сличан”, “сваки град је леп на свој начин”, “сваки град је леп 
по себи”, “град као и сваки други”, “једнако мртав као и сви другуги градови” 
и слично. Ово је група са највећим бројем сличних одговора. За разлику од 
неких других истраживања у којима је утврђено да Нови сад за своје 
становнике представља град са идентитетом, овом приликом као да 
становници Војводине доживљавају одбојност према највећем граду на својој 
територији.11 Такво осећање донекле појашњавају одговори у следећој групи. 
(ц) Проблем разлика: “мој град је најлепши”, “исто као у Панчеву”, “и 
Зрењанин има све што му треба”, “сваки град има свој шмек”, “гори је од 
Зрењанина-има више људи”, “није близу границе”, “Зрењанин је мирнији”, 
“човек и у већини других места има све што му треба”, “разлике су мале” и 
слично. Појава урбаног “локал-патриотизма” може да носи у себи слојевит 
набој: потреба да се прихвати урбана реалност у месту “из ког се не може по-
бећи”, романтичарски однос према урбаној традицији, па све до неаргумен-
товане ксенофобије. Без дубинских истраживања, којом прилико би се јасније 
препознали актери таквих ставова, није могуће доносити закључке о питању 
разлика. Процењујемо да је добро што као такве оне постоје, те да развојно 
може да буде подстицајна потреба да се унапреди квалитет живота у сопст-
веној средини. Као посебну групу одговора видимо ону у којој се коагулишу, 
премда хетерогени (д) Квалитативни и критички ставови: “у Новом Саду је 
мање посла”, “слабије могућности за зараду”, најтеже се живи у Новом Саду 
– финансирамо све друге”, “све је раскопано и сваке године је све горе и 
горе”, “дођоши су га упропастили”, “поружнео је”, “паланка је то”, “зато што 
и није град”, “ксенофобичан град”, скупљи је а теже се долази до стана и 
посла”, “изгубио је дух”, “нема града у Србији” и слично. Наши испитаници 
показали су висок степен критичности који говори да размишљају о сопст-
веној позицији у систему урбаних значења. Преовлађујући “негативни набој” 
према Новом Саду могуће је схватити и као последицу својевсрне центра-
лизације у Војводини, при чему Нови Сад разумљиво врхуни. Уз сазнање да 
ови одговори ипак немају преовлађујућу тежину у самом истраживању, 
чињеница је да у развојном погледу Војводина више него остали делови 
Србије пружа могућности за једну квалитетну регионализацију. Њених седам 
управно-административних округа јесу не смо историјски наслеђена схема 
расподеле урбаних центара, већ и истинска развојна могућност која, према 
нашим сазнањима а што је потврђено и овим истраживањем, није довољно 
искоришћена.  

––––––––––––– 
11 Милошевић, Б. (2003): “Елементи урбаности: Урбана основа одрживе 

мултикултуралности Новог Сада” у: Пушић, Љ. (ур.), Урбана култура: основа одрживе 
мултикултуралности, Оп. цит., 77-107. 
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Премда је Нови Сад највећи и по многим показатељима најрзвијенији 
град у Војводини, трајекторије и јачина његовог утицаја зависе и од утицаја 
других регионалних центара. Сасвим је очекивано што испитаници који су у 
најнепосреднијој просторној блискости са Новим Садом, као уосталом и сами 
Новосађани, у мери већој него становници у другим војвођанским окрузима 
(71,8%), сматрају да живот у Новом Саду има одређених предности. Изузетак 
је једино Западно-Бачки округ са седиштем у Сомбору, где се предности 
главног града Покрајине доживљавају чак код 81,4% испитаника. И у неким 
другим истраживањима показало се да је становницима Сомбора “тесно” у 
сопственом граду.12 Најмањи могући утицај Новог Сада осећа се у Северно-
Бачком округу где свега 42,6% испитаника сматра да је реч о граду с изве-
сним предностима а одмах затим у Јужно-Банатском округу (45,8%). У првом 
случају Суботица се “чита” као други градски центар по значају у Војводини. 
Томе свакако доприноси јачање институција, посебно оних које су везане за 
етнички састав становништва (претежно Мађари): у култури, образовању, 
медијима и администрацији, али и у близина утицаја саме Мађарске. И у 
другом случају, код Јужно-Банатског округа, мање од половине исптаника 
Нови Сад доживљава као град с предностима. То је разумљиво када се зна да 
је Панчево, без обзира на административни положај који град упућује на 
Војводину, под изузетно великим утицајем Београда.  

Процес стицања урбаног искуства има важну улогу у облицима резуме-
вања конкретног насеља. Комплексан систем значења који називамо урбаном 
културом једним значајним својим делом укорењен је у претходном еколош-
ком искуству становника. У свакодневном животу често се срећемо са разним 
облицима односа према урбаним вредностима; подједнако материјалне и 
духовне природе. Ако су језик, култура и поростор основни градитељи 
урбаности, тада су свакодневно пред нама примери деградације унутар тих 
“резервоара” градских друштава. Грађанско друштво подразумева (и) такав 
систем вредности који почива на разумевању урбаних појава, као природних 
потреба човека. Опростачен језик, турбо-фолк култура, сломљена клупа у 
парку или саможиво понашање у колективним стамбеним зградама, само су 
неки примери манифестација неградскости. Облици свакодневне комуника-
ције међу људима, однос према институцијама, појавама и просторима – 
указују на квалитет урбаности. С друге стране, примарно урбано искуство 
никако није гаранција да ће се у урбаним срединама “градскије” понашати 
они који су староседеоци. Ово напомињемо због тога што је у нашем 
друштву изграђен својеврстан стереотип о томе да је велики прилив “људи са 
стране” разлог многим нашим урбаним и не само урбаним недаћама. Тегобна 
времена започета у последњој деценији прошлог века обележена, између 
осталог и економским пропадањем, губитком државе, ратовима и распадом 
система вредности, с једне, и процесима “транзиције” с друге стране, учини-

––––––––––––– 
12 Пушић, Љ. (ур.), Урбана култура: основа одрживе мултикултуралности, Оп. цит. 
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ли су да људи на овим просторима постану некритички према стварности. 
Тако се догађа да се често побркају узроци и последице што није необично у 
колоплету, брзини и мноштву појава са којим су суочени. Чини се да је 
превелика осетљивост људи на промене наспрам огрубелости управо услед 
тих промена, оно што, између осталог, карактерише колективитет у војвођан-
ским градовима. Овде свакако имамо у виду опасност генерализација али 
истовремено и резултате неких ранијих истраживања која су показала колико 
је укорењен и погрешан стереотип да је “некада у нашим градовима све било 
у реду, а онда су дошли неки други са стране и све се променило”.13  

Међу нашим испитаницима 39,7% су досељени у место свог садашњег 
боравка и њих 3/5 верује да Нови Сад има извесне предности у односу на 
друге градове. У овом тренутку ми још увек не знамо из који насеља су они 
дошли у своја садашња боравишта, што би вероватно допринело разјашњењу 
околности (не)прихватања одређене градске средине. Познато је, међутим, да 
је највећи број оних који дају предност Новом Саду досељен из федерације 
БиХ и Хрватске. Интересантно је да је значајан удео (58%) оних који су 
унутар Војводине мењали место боравка а истовремено дају предност животу 
у Новом Саду.  

Град као велики излог материјалних богатстава одавно представља 
истраживачку лабораторију ка урбаним проблемима оријентисане социоло-
гије. У трагању за специфичностима свог метода социологија града је неретко 
улазила у замке поједностављених класификација и типологија. Данас се 
показују као прилично бесплодни покушаји да се градови разумеју у смислу 
њихове произвђачко-потрошачке природе. (Сетићемо се подела на којима је 
инсистирала марксистички оријентисана политичка економија, на градове 
потрошаче и градове произвођаче.) Чињеница да је одувек било градова у 
којима је концентрисана производња (при чему се орвенствено мисли на 
индустрију) и оних у којима се “производи потрошња”, стара је колико и 
урбана историја. То нам, ипак, није одвећ помогло да градове боље разумемо. 
С друге стране, и без истраживања знамо да је живот у граду, као и било 
другде, угоднији онима који имају довољно новца, него онима који у новцу 
оскудевају. Како до извесне мере квалитет живота може и да се купи, то је 
јасно да су одређеним слојевима градског становништва предности града 
знатно опипљивије. У овом истраживању добили смо интересантне показа-
теље који траже додатне, овом приликом недостајуће податке. Наиме, с пора-
стом прихода по домћинству, смањује се учешће оних испитаника који дају 
предност Новом Саду у односу на друге градове у Србији. 

––––––––––––– 
13 Истраживање о предузетницима и њиховом утицају на карактер урбаних промена у 

Новом Саду, показало је да нема разлога веровању да су људи који су ”дошли са стране” 
главни актери негативних промена. (Пушић, Љ. ур. (2002): Предузетници и град, Нови 
Сад, Специјалистичке Академске Студије и Центар за социолошка истраживања 
Филозофског факултета, 2002.  
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Следећа стереотипна представа о граду је да је ”он направљен по мери 
одраслог, запосленог мушкарца”. Чињеница да целокупан свет није уобличен 
према једном моделу који би био довољно репрезентативан за све потенци-
јалне ситуације, по природи ствари требало би да искључује научно инте-
ресовање. И поред тога, неретко се срећу покушаји да се поједини друштвени 
и посебно урбани феномени прикажу и “објасне” у светлу подела какве су, на 
пример, родне и старосне карактеристике. Док у првом случају већина таквих 
наума скончава у ваннаучном дискурсу и спекулативном емпиризму, у дру-
гом случају има смисла говорити о друштвеним појавама које су узроковане 
различитим узрасним групама становника што, уосталом, представља и један 
део позитивне социолошко-методолошке традиције. У урбаној социологији 
удруженој са социјалном психологијом постоје такви приступи где се 
поједини друштвени феномени доводе у везу са родном одређеношћу. Тврди-
ти, међутим, да постоји “мушки” и/или “женски” град тешко је доказиво, 
премда радикални правац у релативно новим студијама рода инсистира на 
томе. У нашем истраживању у коме је био заступљен пропорционалан број 
испитаника и испитаница, показало се да је готово подједнако учешће оних 
који град Нови Сад доживљавају као средину са предностима у односу на 
друге градове у Србији. 

Друштвене карактеристике становништва и урбано искуство имају 
плурал само уколико се посматрају стабилне друштвене групе или унутар 
стандардних статистичких подела; па и тада уз нужне контекстуализације. 
Иначе, добро је познато да се и поред тога што људи развијају заједничке 
механизме за доживљавање града, тешко може говорити о урбаном искуству 
које је опште применљиво на све становнике. Доживљавање града, показано 
је, познаје висок степен интернализованости у зависности од класе, старости, 
расе, етничког порекла и коначно урбаног искуства.14 Старост становника 
опредељује многа посебна дефинисања урбаних вредности, начине комуника-
ције, културне подстиваје и коришћење урбаних простора. Урбане потребе, 
на пример младих становника града и оних који су у њему проживели много 
деценија, свакако нису исте. Отуд није исто ни њихово разумевање конкрет-
них градских обележја. Највише предности новосадском градоживљењу дају 
становници у узрасној групи 26-30 година (75%), што већ не бисмо могли да 
сматрамо како профилише потребе “града младих”. Налазимо интересантним 
што у статистички релевантним старосним групама, са старошћу опада инте-
ресовање за живот у Новом Саду (до 58% у старосној групи 51-59 година). У 
––––––––––––– 

14 Позната су многа и различита истраживања о утицају друштвених карактеристика 
становника на доживљавање урбаног света или још тачније – на његову изградњу. Још и 
данас највећи број њих ослања се на социолошку традицију Е. Зимела. На пример: 
Лофланд Л. (1973): А Wорлд оф Странгерс, Неw Yорк, Басиц Боок; Рабан, Ј. (1974):  
Софт Цитy, Лондон, Хамисх Хамилтон; Дигбy Е. Б. (1979): Пхиладелхиа Гентлемен, 
Пхиладелпхиа, Университy оф Пеннсyлваниа Пресс; све до Туан, Yи-Фу (2001): .Спаце 
анд Плаце, Минеаполис, Университy оф Минесота Пресс.  
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овом тренутку није нам познато шта представља садржајј њихових урбаних 
потреба али претпостављамо да са годинама опадају и аспирације према 
урбаном диверзитету и спремност на промене, заједно с просторном покрет-
љивошћу. Фактор “мирења са судбином” или пак проналажење других пред-
ности у постојећим пребивалиштима сасвим су могући али неутврђени 
разлози. 

У овом истраживању такође нисмо пронашли довољно поуздану везу из-
међу завршене школске спреме испитаника и мишљења о предностима живо-
та у Новом Саду. То се донекле не уклапа у претпоставку да степен образо-
вања становника утиче на аспирације и садржај квалитета живота. Показало 
се да статус испитаника може бити од утицаја на ставове. Стално запослење 
свакако представља снажан чинилац сигурности, поготово у времену свако-
врсне друштвене нестабилности. Напросто, људи нису спремни да такав 
статус доводе у искушење. Најмања заступљеност међу онима који Нови Сад 
виде као град с већим шансама је у категорији запослених (56,9%) и пен-
зионера (60,0%) а највише у категоријама издржаваних лица (73,9%) и неза-
послених (69,9%). У овом случају би се чак могло закључити да изгледност 
на промену (социјалног) статуса претпоставља спремност на просторну 
покретљивост. Свакако да је у оваквим могућностима потребно узимати у 
обзир бар још две групе елемената: занимање испитаника, односно сектор 
делатности.15 Оно што се није показало релевантним у односу на евентуалне 
предности које пружа Нови Сад је сектор власништва. Другим речима, 
“заштићеност” коју пружа запосленост у државном сектору и која је по 
природи ствари најзаступљенија у градским насељима (школство, здравство, 
јавне службе, администрација и слично) није се исказала као пресудна. Мало 
изнад половине исптаника који су запослени унутар приватног сектора 
(52,9%), односно друштвено/државног сектора (58,9%), опредељује Нови Сад 
ка о град са предностима.  

Коначно, да ли смо ближи сазнању о томе на који начин становници 
Војводине доживљавају централну улогу Новог Сада и на који начин виде 
овај град у мрежи насеља Србије? 

Чињеница да главни град Покрајине функционише као сам врх пира-
мидалне мреже насеља на овом подручју, овом приликом добила је и своју 
квалитативну потврду. Концентрација многобројних функција у Новом Саду 
у логичној је вези са његовим управно-административним положајем. Премда 

––––––––––––– 
15 С обзиром на релативно мали узорак у истраживању и поред статистички и 

методолошки доследне класификације делатности (укупно 26), није упутно доносити 
дефинитивне закључке. Оно што је ипак могуће, своди се на уочен тренд да се већи број 
испитаника који виде предност Новог Сада налази унутар група занимања која 
подразумевају високу школску спрему. Можда више него испитаницима у неким другим 
групама, за њих град нуди изгледност боље плаћеног и образовању примеренијег посла. 
То се донекле потврдило и код прегледа података у односу на сектор делатности 
испитаника.  
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пирамидална мрежа насеља није нешто што би било специфично за ово 
подручје, у околностима озбиљне декомпозиције друштва она добија неке 
нове димензије. У срединама које имају релативно прогресиван пут друшт-
веног сазревања и демократског оргнизовања, питање хијерархије мреже 
насеља ретко кад има “драматичне” рефлексије на начин живота становника. 
Велике светске метрополе у давно урбанизованим и развијеним срединама 
појављују се у историјском и фукционишу у савременом времену као при-
родне последице развоја целокупног друштва. Установљене односе између 
центра и периферије карактерише низ законистости које имају препознат-
љиву економску, еколошку и културну димензију али тако да функционишу 
на начин који не оштећује минималну општу базу квалитета живота станов-
ника на широј или пак националној територији. Јасно је да живот у Паризу, 
Берлину или Чикагу има низ могућих предности у односу на окружујућу 
територију али не умери кока би егзистенцијани квалитет живота “осталих” 
доводила у питање. Средине које обележава висок степен урбане примар-
ности али уз то имају рационалну мрежу насеља, попут Мађарске на пример, 
такође не морају да прате функционалне и организационе депресије ван зоне 
утицаја националне метрополе. Србија се налази у оној групи земаља где по 
свим показатељима урбане промарности главни и по правилу највећи град, 
постаје све “главнији” и све већи, што је пре приближава неразвијеним него 
развијеним срединама. 

Грађани Војводине чини се добро процењују тренутак у коме се заједно 
са растакањем друштва дешава прекомпозиција оних вредности које означа-
вају квалитет живота. Суморна свакодневица већине наших грађана најјасни-
је се “чита” управо на локалном, насељском нивоу. Ту се прелама целокупна 
друштвена стварност, при чему се не тако ретко чини да је “живот негде дру-
где”, макар и у Новом Саду. Повећање неравнотеже између центра и перифе-
рије грађани Војводине овом приликом су ограничили на сопствену терито-
рију и нису препознали градове у Србији са којима би се Нови Сад могао 
поредити што, можда, представља почетни показатељ извесне затворености 
средине.  
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ABOUT ADVANTAGES OF LIVING IN NOVI SAD: 
OPINION OF THE POPULATION OF VOJVODINA 

 
The paper presents research regarding the attitude of the population of Vojvodina 

towards living in Novi Sad. The conditions of diverse and powerful transformation of our 
society during the last fifteen years provoked a change regarding the meaning of center and 
the periphery. At that, within a community a living takes place the structural characteristics 
of which are in many ways marked by difficult daily routine. It is precisely the signs of 
daily living that produce the picture of the living place and which constitute the precon-
dition to move somewhere else. As it has been known, through a rather long period, in a 
pyramidal network of towns as was created in Vojvodina, the hierarchy of administrative, 
economic, political and cultural characters have formed certain systems of values, this 
occasion was used to check the extent to which they have survived.  Hypothetic advantage 
of living in Novi Sad in comparison to other cities in Serbia was empirically tested. The 
results gathered speak in favor of an even stronger influence of urban places onto the total 
life quality in Vojvodina, and simultaneously of an exceptionally strong influence of Novi 
Sad. Also, it has been verified that there is a significant shutting off of the population of 
Vojvodina towards other towns in the Republic.  

Key words: cities, Vojvodina, Novi Sad, quality of life, everyday life 
 


